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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO PSICHIKOS SVEIKATOS 

SLAUGYTOJOS PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 

 

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centro (toliau – centras) slaugytoju (toliau – 

slaugytojas) dirbti priimamas asmuo, turintis tam reikalingą išsilavinimą ir sudaręs darbo sutartį. 

2. Slaugytoją pareigoms skiria ir atleidžia centro direktorius. 

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

3. Psichikos sveikatos slaugytojas turi turėti profesinę kvalifikaciją įgytą aukštojoje mokykloje ir 

baigęs studijas pagal bendrosios praktikos slaugos programą ir papildomą psichikos sveikatos 

slaugos  neformaliojo švietimo programą. 

4. Psichikos sveikatos slaugytojas turi turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO 

FUNKCIJOS 

 

5.  Psichikos sveikatos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

teisės aktais, psichikos sveikatos slaugytojo medicinos norma MN 22:2014, bendrosios praktikos 

slaugytojo medicinos norma 28:2011, slaugytojo profesinės etikos kodeksu, įstaigos vidaus tvarkos 

taisyklėmis, darbo tvarkos taisyklėmis, psichikos sveikatos slaugytojo saugos ir sveikatos 

instrukcija, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), bei savo pareigine instrukcija. 

6. Psichikos sveikatos slaugytoje įstaigoje dirba komandoje kartu su gydytoju psichiatru, vaikų ir 

paauglių gydytoju psichiatru, medicinos psichologu, socialiniu darbuotoju; 

7. pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

8. kruopščiai, aiškiai pildyti nustatytą medicininę dokumentaciją; 

 



9. vykdyto saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

10. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją; 

11. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

12. teikti informaciją pagal kompetenciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka;  

13. laiku informuoti gydytoją apie pastebėtus paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, 

vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą; 

14. saugiai ir pagal paskirtį naudoti medicinos prietaisus laikantis saugos techninio reglamento 

reikalavimų; 

15. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones; 

16. pagal gydytojo paskyrimus atlikti procedūras, injekcijas, imti kraują iš venos tam numatytais 

atvejais; 

17. užtikrinti švarą, tvarką procedūriniame kabinete; 

18. pagal reikalą ir poreikį organizuoti greitosios medicinos pagalbos iškvietimą; 

19. tobulinti darbo organizavimą, išsakyti savo nuomonę, spręsti iškilusias problemas bei teikti 

pasiūlymus įstaigos vadovui, administracijai, gydytojui ir kitiems komandos nariams; 

20. vieną kartą per metus tikrintis savo sveikatą; 

21. nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nuolatinę psichiatrijos mokslo, slaugos 

mokslo ir praktikos pažangą; 

22. perteikti žinias ir savo kompetenciją į įstaiga besikreipiantiems slaugos praktikos studentams dėl 

praktikos atlikimo;   

 

III. DARBUOTOJO TEISĖS 

 

23. psichikos sveikatos slaugytojas turi teisę reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios 

darbo sąlygos; 

24. turi teisę nuolat kelti savo, kaip mediko, kvalifikaciją; 

 

IV. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

25. atsako už savo veiksmus, už padarytas klaidas, aplaidumą; 

26. už saugos ir sveikatos taisyklių darbe, priešgaisrinės saugos, profesinės etikos, sanitarijos, 

higienos reikalavimų pažeidimus; 

27. už šiame pareigybių aprašyme nurodytų pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 
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